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Starogard Gdański, dnia …………….......... 

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański 

 

WNIOSEK - KONKURS CZYSTE POWIETRZE POMORZA (edycja 2017) 

I. NAZWA ZADANIA 

Proszę o dofinansowanie modernizacji źródła energii cieplnej, poprzez likwidację kotłów 

opalanych węglem/koksem* i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem/olejem opałowym*, 

źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii: pompy ciepła, podłączeniem do 

sieci ciepłowniczej, w budynku jednorodzinnym (stanowiącym własność osób fizycznych) / 

wielorodzinnym (w którym funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe) / wielorodzinnym 

(stanowiącym własność Gminy), zlokalizowanym przy ulicy …………...................…........ nr 

domu ………. w miejscowości ................................................  

 

II. WNIOSKODAWCA 

1. Imię: ............................................................................................................................... 

2. Nazwisko: .......................................................................................................................  

3. Adres zamieszkania ....................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4. PESEL: ...........................................................................................................................   

5. Seria i numer Dowodu Osobistego, data wydania, organ wydający: ............................. 

......................................................................................................................................... 

6. Telefon do kontaktu: ....................................................................................................... 

7. Adres e-mail: ..................................................................................................................   

 

III. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

Opis zadania ………………………….............……………………………………........................... 

……………………………………............……………………………..........…………………………

……………………………………….............…………………………..…….……………………….. 

(adres nieruchomości, której dotacja dotyczy, charakter prac) 

Data rozpoczęcia zadania: ......................................................................................................... 

Data planowanego zakończenia zadania: ................................................................................. 

Koszty kwalifikowane brutto .................................................................................................. zł.  

 

IV. DANE DO PRZELEWU DOTACJI 

1. Właściciel Konta Bankowego: ........................................................................................ 

2. Nazwa Banku do którego ma być przekazane dofinansowanie: .................................... 

 Nr konta: ......................................................................................................................... 
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V. PLANOWANY ZBIORCZY EFEKT EKOLOGICZNY 

 

 

Przed modernizacją Po modernizacji 

Paliwo  

rodzaj węgiel koks gaz ziemny olej opałowy 

podłączenie do 

m.s.c (węzły 

cieplne) kotłowni 

powyżej 50MW 2) 

pompa 

ciepła 

roczne zużycie  

[Mg, Nm3, GJ] 1) 
          

 X 

Moc nominalna (kW)             

Ilość źródeł ciepła ogółem             

1) wartość w GJ dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, w Nm3 dla gazu ziemnego, w Mg dla 

pozostałych przypadków 

2) wypełniać w przypadku podłączenia do kotłowni o mocy powyżej 50MW 

 

 

VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

1) Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* w/w budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego/wielorodzinnego. 

2) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku przez przedstawicieli 

Urzędu Miasta Starogard Gdański na każdym etapie realizacji wniosku. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miasta 

Starogard Gdański.  

4) Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć przedstawiających 

piec węglowy, nowy piec gazowy/olejowy, węzeł cieplny, pompę ciepła, w celach 

promocyjnych. 

5) Oświadczam, że w/w prace budowlane zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego (zgłoszenie wykonywania  robót  lub pozwolenie na budowę). 

 

…………………………………………………… 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

Do wniosku dołączam: 

1.  Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu 

mieszkalnego, w którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania (akt notarialny, 

odpis z księgi wieczystej). 

2.  W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego należy załączyć pisemną 

zgodę współwłaścicieli na realizację inwestycji. 

3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. 


